
WEDSTRIJDREGLEMENT 

“TUC Recipe of the Week” 

 

1. Organisator -- Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de vennootschap 

Mondelez Nederland Services B.V. Postbus 409 4900 AK Oosterhout, hierna genoemd “De 

Organisator”. De TUC Recipe of the Week wedstrijd is op geen enkele wijze gesponsord, 

aanbevolen, ten uitvoer gebracht door of verbonden met Facebook, Inc. 

 

2. Duur van de wedstrijd -- Deze wedstrijd start op maandag 25/03/2019 (00:01 u.) 

en loopt tot en met zondag 02/06/2019 (23:59 u.). 

 

3. Deelnemer -- Elke natuurlijke persoon van 18 jaar en ouder, wonende in  

Nederland kan aan de wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de werknemers van 

de Organisator en de leden van hun gezin, evenals het personeel van de 

communicatiebureau’s en de leden van hun gezin. 

 

4. Aanvaarding reglement -- Deelname aan de TUC Recipe of the Week wedstrijd impliceert de 

volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de bepalingen van dit reglement, met inbegrip 

van eventuele wijzigingen die later nodig kunnen zijn, in overeenstemming met artikel14. 

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden 

georganiseerd door de Organisator voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van 

inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of 

een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd. 

Facebook en Instagram hanteren hun eigen Algemene voorwaarden en privacybeleid. 

Door uw deelname aan de Wedstrijd erkent u dat u deze documenten hebt gelezen en 

begrijpt en dat u ermee akkoord gaat om erdoor gebonden te zijn. De Organisator is niet 

verantwoordelijk voor om het even welke verwerkingsactiviteit van Facebook, 

Instagram of andere derden. 

 

5. Wedstrijdvoorwaarden en deelname modaliteiten 

 

5.1 Wijze van deelname aan de wedstrijd – Om geldig deel te kunnen nemen aan de 

actie en kans te maken op een prijs, dient de deelnemer de volgende stappen te ondernemen: 

 

o Stap 1: De geïnteresseerde persoon dient een persoonlijke en rechtmatige 

Facebook of Instagram account aan te maken, of dient zich in te loggen in één van 

beide kanalen naar keuze, indien deze al in het bezit is van een bestaande 

account. Deelnemers kunnen zich 24u per dag aanmelden bij Facebook en/of 



Instagram door gebruik te maken van hun persoonlijke openbare Facebook en 

Instagram-inloggegevens. 

 

o Stap 2: De geïnteresseerde persoon plaatst een foto van zijn of haar recept met TUC op 

Facebook en/of Instagram onder vermelding van #TopYourTuc en #RecipeOfTheWeek. Voor 

deelname via Facebook dient het bericht ook op de pagina van TUC (https://nl-

nl.facebook.com/TUCNederland/)  geplaatst te worden. Voor Intstagram, noem 

@TUCCrackersNL in het bericht.  

Hierbij dienen aan de volgende voorwaarden voldaan te worden: 

o De persoon dient woonachtig te zijn in Nederland. 

o Enkel openbare publicaties via Facebook of Instagram worden als geldig 

aanschouwd. De gebruiker dient zijn of haar profielinstellingen op 

Facebook of Instagram volledig publiek te maken om toegang tot zijn of 

haar publicatie te verlenen aan de Organisator. 

o De deelname dient conform met de moderatie charter te zijn, 

zoals vermeld in paragraaf 5.3 en mag onder geen enkele beding 

aanstootgevend of discriminerend zijn. 

o Voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden zoals vermeld in paragraaf 5.2. 

o Het nalaten van één van bovenstaande voorwaarden leidt tot een 

ongeldige deelname. 

Deelnames dienen vanaf 25/03/2019 (00:01 u.) en voor 02/06/2019 (23:59 u.) te worden 

ingediend. Alleen de geldige inzendingen (Facebook of Instagram uploads) die voor 02/06/2019 

(23:59 u.) geregistreerd zijn, worden aanvaard. Iedere deelname die na 02/06/2019 (23:59 u.) 

via de geldige kanalen zal worden ingediend zal als nietig aanzien worden. 

 

Stap 3: Bepaling van de winnaar  

o Elke week wordt er een winnaar bepaald (week 13 t/m week 22). Elke week is van 

maandag t/m zondag.  

o De winnaar per week wordt de daaropvolgende week op dinsdag bekend gemaakt 

(winnaar week 13 wordt op dinsdag in week 14 op de hoogte gebracht via een privé-

bericht) 

 

5.2 Deelnemingsvoorwaarden 

Kandidaten dienen woonachtig in Nederland te zijn en hun officiële woonadres 

te hebben geregistreerd in Nederland. 

Kandidaten kunnen alleen deelnemen aan deze actie voor eigen win doeleinden en niet 

voor deze van derden. De wedstrijd is beperkt tot één deelname per week gedurende de 

volledige wedstrijdperiode. Dit betekent dat eenzelfde persoon niet twee keer kan 

https://nl-nl.facebook.com/TUCNederland/
https://nl-nl.facebook.com/TUCNederland/


deelnemen met dezelfde naam, voornaam en Facebook of Instagramaccount en dus 

maar één keer per week geldig kan participeren via het kanaal naar keuze (Facebook of 

Instagram). 

Facebook en Instagram-identiteiten die uitsluitend zijn aangemaakt met het doel voor 

het spel relevante parameters op één of andere manier te wijzigen, vervalsen of 

manipuleren zullen worden geweigerd. De deelnemende Facebook/Instagram ID's 

dienen te voldoen aan de algemene voorwaarden en gebruiksrichtlijnen van Facebook. 

De deelname of enige andere manipulatie door middel van een programma of dergelijke, 

anders dan het programma op de site, evenals het aanpassen/bewerken van deze 

laatste, is verboden en zal tot uitsluiting leiden, en desgevallend tot gerechtelijke 

vervolging wegens overtreding van de auteursrechten. 

 

5.3 Moderatie charter 

De posts moeten conform aan de Nederlandse wetgeving en het 

wedstrijdreglement zijn. Afbeeldingen en/of teksten met volgende inhoud worden o.a. verboden 

en 

uitgesloten: 

o Foto’s met kinderen tot 18 jaar 

o Foto's / Teksten met illegale inhoud 

o Foto's / Teksten die het auteursrecht schenden 

o Foto's / Teksten die inbreuk maken op een handelsmerk 

o Pornografische, vulgaire, obscene foto's / Teksten 

o Foto's / Teksten  die aanzetten tot geweld, rassenhaat of intimiderend zijn 

o Foto's / Teksten die aanzetten tot haat 

o Foto’s / Teksten die bedreigend, lasterlijk of beledigend 

o Foto's / Teksten die de privacy schenden. 

Deelnemers die bovenstaande charter niet respecteren zullen onherroepelijk worden 

gediskwalificeerd van de volledige wedstrijd. De organisatie behoudt zich van het recht om deze 

plaastingen/reacties te verwijderen. 

 

5.4 Winnaarsbepaling 

De winnaars worden in de week na het afsluiten van de wedstrijd op de hoogte gesteld van zijn 

of haar prijs via een privé bericht vanuit de TUC Facebookpagina of een Direct Message via 

Instagram. Deze zal door een door TUC aangewezen panel worden geselecteerd op basis van de 

volgende criteria: 

 Taste Appeal 

 Creativiteit van het recept 

 Uniciteit van het recept 



 Beeldkwaliteit 

 Aantal likes 

De winnaar dient binnen de 5 werkdagen op het bericht  die hem of haar op de hoogte heeft 

gesteld van de prijs te reageren, zo niet behoudt TUC  zich het recht voor om een nieuwe 

winnaar aan te duiden. Bekendmaking van de winnaar per week vindt plaats op dinsdag in de 

daaropvolgende week. 

Nadat de gestuurde persoonlijke gegevens elektronisch zijn ontvangen en zijn 

gecontroleerd, wordt de prijs per post verstuurd. 

Om recht te hebben op de gewonnen prijs, dient de winnaar minimaal 18 jaar oud te 

zijn, over een geldig identiteitsbewijs te beschikken en wonende zijn te Nederland. De 

winnaar verliest elk recht op de prijs als hij/zij jonger is dan 18 jaar. 

Hetzelfde geldt in geval van andere tegenstrijdigheden in verband met de nodige 

vereiste van woonst in Nederland. 

De volledige kosten voor de deelname aan de wedstrijd (internetverbinding, etc.) zijn 

volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten 

voor deelname terugvorderen aan de Organisator. De Organisator kan overigens niet 

verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de site en/of het 

mailsysteem. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele 

incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardwareen/ 

of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. 

Als geldig zullen enkel de uploads beschouwd worden waarbij aan bovengenoemde 

voorwaarden zoals vermeld in paragraaf 5 is voldaan.  

 

6. Prijs -- De prijs die aan de winnaar aangeboden wordt, is de volgende: 

o Eén Top Your TUC Borrelpakket t.w.v. circa 35€. Dit houdt in: 1 Limited Edition TUC 

borrelplank, 3 producten van TUC en een persoonlijke kaart. In totaal zullen er 10 winnaars zijn 

in Nederland. 

Geen enkele prijs kan ingeruild worden in tegenwaarde voor contant geld of voor enig 

ander voorwerp, dienst of enig ander voordeel van welke aard dan ook. De prijzen zijn 

ondeelbaar en moeten aanvaard worden zoals deze worden toegekend. 

Prijzen zijn overdraagbaar aan derden en kunnen aan derden worden geschonken, op 

voorwaarde dat deze niet worden doorverkocht. Er is geen alternatief in contanten. De 

Organisator behoudt zich het recht voor om een andere beloning van een gelijke 

monetaire waarde aan te bieden indien hij dit nodig acht. 

 

7. Mededeling -- Onderhavig Reglement is beschikbaar online via de TUC website 

(https://www.tuc.nl/) of op eenvoudige schriftelijke aanvraag. Deze aanvraag dient gericht te 

worden aan Mondelez Nederland Services B.V; TUC Recipe of the Week - Postbus 409 4900 AK 

https://www.tuc.nl/


Oosterhout met toevoeging van een voorgeadresseerde en voldoendegefrankeerde envelop 

(waarop de juiste naam- en adresgegevens van de deelnemerworden vermeld). Met 

uitzondering van de mededeling van onderhavig Reglement, zal op geen enkele briefwisseling, e-

mail, fax of telefonische oproep betreffende deze wedstrijd geantwoord worden. 

 

8. Verantwoordelijkheid van de Organisator en/of haar communicatieadviesbureau 

-- In geval van overmacht en/of onvoorziene gebeurtenissen, behoudt de Organisator zich het 

recht voor om deze wedstrijd of zijn verloop te wijzigen en alle beslissingen te nemen die zij 

dienaangaande gepast acht. In elk geval, wijzen de Organisator en haar 

communicatieadviesbureaus elke aansprakelijkheid af voor alle directe of indirect schade, van 

welke aard ook in verband met deze wedstrijd, behoudens in geval van opzettelijke fout of 

bedrog. 

Zij kunnen in geen geval verantwoordelijk worden geacht bij annulering, wijziging, 

onderbreking of uitstel van de wedstrijd in geval van overmacht en/of in het geval er 

zich een gebeurtenis voordoet, onafhankelijk van de wil van de Organisator en/of het 

communicatiebureau en/of de deelnemende verkoopspunten. 

De Organisator en/of haar communicatiebureau kunnen niet verantwoordelijk 

worden gesteld voor de beschadiging of het verlies van elke vorm van briefwisseling 

door de Post of andere, in ’t bijzonder: 

 het versturen van de prijs naar de winnaar, 

 het opsturen van een aanvraag voor het reglement door de deelnemer, 

 het versturen door de Organisator van het reglement naar de aanvragers, 

 enz… . 

De Organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. In 

geen geval kunnen de Organisator en/of haar communicatiebureau  

verantwoordelijk worden geacht voor ongevallen, kosten, rechtstreekse of 

onrechtstreekse schade van welke aard dan ook die een deelnemer ten gevolge van zijn 

deelname aan onderhavige wedstrijd of van het gebruik van de prijzen zou kunnen 

lijden. 

 

9. Bescherming van Persoonsgegevens --  

De Organisator handelt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op de 

gegevensbescherming.  

Wij gebruiken enkel de persoonsgegevens (voornaam, naam en adres) van de winnaars om de 

gewonnen prijs per post op te sturen. Deze gegevens zullen vernietigd worden na afloop van de 

wedstrijd (termijn van de wedstrijd zoals gedefinieerd onder artikel 2). Meer informatie over hoe 

wij omgaan met persoonsgegevens is te vinden in ons Privacybeleid:  



https://eu.mondelezinternational.com/privacy-notice?sc_lang=nl-

nl&siteId=8AHkcMSdxPATEk3IGATPLJzawzFkMgkT 

 

10. Intellectuele eigendomsrechten 

Alle intellectuele eigendomsrechten van en in verband met de Organisator, het platform 

dat hij aanbiedt en alle materialen die ermee in verband staan, zoals, maar niet beperkt 

tot teksten, beelden, databases, software, logo’s, gedeponeerde en niet-gedeponeerde 

handelsmerken, zijn en blijven deuitsluitende en exclusieve eigendom van de 

Organisator (of van derden die licentiegever ten opzichte van de Organisator zijn) en 

niets in deze Algemene voorwaarden kan betekenen dat een deelnemer enige rechten op 

deze materialen zou verwerven, behalve deze die strikt noodzakelijk zijn om de 

aangeboden wedstrijd te spelen en/of deel te nemen aan de wedstrijd. 

De deelnemer garandeert dat hij de eigenaar of rechtenhouder is van alle content die hij 

indient in het kader van deze wedstrijd en hij vrijwaart, vergoedt en verdedigt de Organisator 

voor alle kosten, schade en aansprakelijkheden die hij zou kunnen oplopen indien hij 

deze waarborg ten onrechte zou verlenen. 

De deelnemer kent de Organisator exclusieve rechten toe om alle content die in het 

kader van deze wedstrijd wordt ingediend, te exploiteren, wereldwijd en voor de volledige duur 

van de intellectuele eigendomsrechten op die bepaalde indiening van content, met 

inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht om de ingediende content vast te leggen, 

met welke techniek dan ook, het recht om de ingediende content te reproduceren en te 

dupliceren in een onbeperkt aantal exemplaren en met welke techniek dan ook en het 

recht om de ingediende content geheel of gedeeltelijk mede te delen en te distribueren 

aan het publiek (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, op de website van de 

Organisator of openbare of privé sociale media-accounts, in gedrukte advertenties en via 

alle andere media). De deelnemer stemt er uitdrukkelijk mee in dat de ingediende 

content wordt gebruikt voor commerciële doeleinden, reclame, interne en 

communicatiedoeleinden en om geld in te zamelen, zowel tijdens als na de wedstrijd. 

De deelnemer verleent de Organisator ook alle rechten om rechtsvorderingen in te 

stellen die voortvloeien uit of vermeerderen in verband met de intellectuele 

eigendomsrechten op die ingediende content, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 

het recht om gerechtelijke stappen te zetten, schadeloosstelling te verkrijgen en elke 

andere genoegdoening te verkrijgen met betrekking tot inbreuken op dergelijke 

intellectuele eigendomsrechten. 

In het kader van dit Reglement betekent het begrip “intellectuele eigendomsrechten” 

alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, copyright en naburige rechten in elk rechtsgebied, op de ingediende content 

van de deelnemer. 



 

11. Klachten -- Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen 

worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de Organisator. 

Elke klacht in verband met deze wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 

7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijd, naar de Organisator. In geen enkel 

geval zullen de klachten mondeling of telefonisch behandeld worden. Klachten 

ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn zullen niet behandeld 

worden. 

 

12. Sociale netwerken 

Dit Spel wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door of in 

verband gebracht met Facebook of Instagram. Door zijn deelname 

aan het Spel stemt elke deelnemer ermee in om Facebook/Instagram en al hun 

respectieve kaderleden, directeurs, personeelsleden, vertegenwoordigers en agenten te 

ontslaan van elke aansprakelijkheid, schade, verlies of verwonding die volledig of 

gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de deelname van de 

deelnemer aan het Spel en de aanvaarding, het gebruik of het misbruik van elke prijs die 

hij eventueel wint. 

 

13. Wijzigingen -- De Organisator mag het reglement te allen tijde wijzigen. Op deelnemers die al 

aan de wedstrijd hadden deelgenomen vóór de eventuele wijziging van de voorwaarden van de 

actie, blijven de ‘oude’ voorwaarden van toepassing en gelden de gewijzigde voorwaarden niet. 

 

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank -- Het onderhavig Reglement is 

onderworpen aan het Nederlands recht. In geval van een geschil dat niet minnelijk geregeld kan 

worden, zijn uitsluitend de rechtbanken van Amsterdam bevoegd. 

 

 

 


